
1 
 

 المملكة العزبية السعىدية                                                                  
                                                                                                                                                                   وسارة التعليم            
                                                                                                                                                            جامعة الجىف            

 كلية المجتمع بسكاكا        
    وحذة اإلرشاد األكاديمي والطالبي

  بسكاكا المجتمع كلية-  األكاديمي اإلرشاد الفصلية لىحذة الخطة
 

 النشاط
 

 مالحظات المشزف الجهة المنفذة تاريخ التنفيذ
 

 انتأكذ يٍ خبْضٚخ ٔاعتمالنٛخ يكتت ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ . 
 اَعمبد اندهغخ األٔنٗ نًدهظ ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ نذساعخ ٔيتبثعخ انحبالد انطالثٛخ. 
  ٍٔضع خذٔل يششف ٔحذح اإلسشبد ٔٔعبئم االتظبل ثّ عهٗ ثبة يكتت انٕحذح فٙ يكبٌ ثبسص ًٚك

 .نهطالة يشبْذتّ
 ّٔضع خذٔل نكم يششف أكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ٔٔعبئم االتظبل ثّ عهٗ ثبة يكتج. 
  ٖتٕصٚع انطالة ثبنكهٛخ عهٗ يدًٕعبد إسشبدٚخ نكم يششذ أكبدًٚٙ، ٔتى تضٔٚذْى ثُغخخ ٔسلخ ٔأخش

 .انكتشَٔٛخ
 تغدٛم عبعبد اإلسشبد األكبدًٚٙ ثدذأل أعضبء ْٛئخ انتذسٚظ انًعتًذح يٍ سئٛظ انمغى ٔعًٛذ انكهٛخ. 
 سثط كم طالة انكهٛخ ثًششذٚٓى األكبدًٍٚٛٛ انكتشًَٔٛب عهٗ انجٕاثخ اإلنكتشَٔٛخ. 
 تعًٛى ًَبرج ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ عهٗ انًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ ٔانعًم عهٗ تفعٛهٓب. 
  (ٔإتًبو عًهٛخ انحزف ٔاإلضبفخ إٌ نضو األيش)انتأكذ يٍ لٛبو كم انطالة ثعًهٛخ تغدٛم انًمشساد 

 

  ٔإتًبو عًهٛخ انحزف )انتأكذ يٍ لٛبو كم انطالة انًحٕنٍٛ ٔانًعبد لٛذْى ثعًهٛخ تغدٛم انًمشساد
 .(ٔاإلضبفخ إٌ نضو األيش

 انتأكذ يٍ حظٕل كم طبنت عهٗ انُغخخ األخٛشح انًعذنخ يٍ خذٔنّ انذساعٙ ٔسلًٛب. 
  ٍإعالو انطالة ثضشٔسح يجبششح حضٕس انًحبضشاد، ٔإعاليٓى أٌ انتحضٛش اإلنكتشَٔٙ فعبل ي

 .األعجٕع األٔل
  ٍيشاخعخ كشٕفبد انًمشساد انذساعٛخ ٔاالطالع عهٗ أعًبء طالة انًغتٕٖ األخٛش ٔانزٍٚ حشيٕا ي

ثغجت انغٛبة ثغٛش عزس، ٔأخز  (يمشساد انتخظض عهٗ ٔخّ انخظٕص)دخٕل االختجبساد انُٓبئٛخ 
 .انتعٓذ عهٛٓى ثعذو تكشاس رنك

  إعالٌ ثغبعبد اإلسشبد األكبدًٚٙ نكم يششذ ٔيكبٌ تٕاخذِ ٔٔعبئم االتظبل ثّ، ٔتعشٚف انطالة
 .ثًششذٚٓى األكبدًٍٚٛٛ

  تٕخّٛ انًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ نفتح يهف أكبدًٚٙ نهطالة انًغتدذٍٚ ٚشتًم عهٗ خًٛع انًُبرج انًطهٕثخ
 .نًتبثعخ يغتٕٖ انطبنت

 

األعجٕعبٌ 
 األٔل ٔانثبَٙ 

ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ 

ثبنتُغٛك يع يششف 
انمغى ٔانًششذٍٚ 

 .األكبدًٍٚٛٛ

ععبدح انًششف عهٗ *
 انكهٛخ

 يششف انمغى*
 يششف ٔحذح اإلسشبد* 
يًثم / يغدم انكهٛخ*

انكهٛخ نذٖ عًبدح انمجٕل 
 ٔانتغدٛم 

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك 
 يع انًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ
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 النشاط
 

 مالحظات المشزف الجهة المنفذة تاريخ التنفيذ

  ٗنهتعشٚف ثجٛئخ انحٛبح اندبيعٛخ "عمذ نمبء تًٓٛذ٘ نهطالة انًغتدذٍٚ ٔانمذاي
 " ٔانكهٛخ ٔانجشايح انذساعٛخ

 األعجٕع انثبَٙ
ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *

ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 
 انمغى ٔيُغك األَشطخ ثبنكهٛخ

 يششف انمغى*
 يششف ٔحذح اإلسشبد* 

 

  األعجٕع انثبنث (انًششف عهٗ انكهٛخ)عمذ نمبء نهطالة انًغتدذٍٚ يع عًٛذ انكهٛخ 
ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *

ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 
 انمغى ٔيُغك األَشطخ ثبنكهٛخ

 انًششف عهٗ انكهٛخ*
 يششف انمغى*

 يششف ٔحذح اإلسشبد* 
 

  ّعمذ انهمبء انتًٓٛذ٘ اإلسشبد٘ انذٔس٘ األٔل ثٍٛ كم يششذ ٔيدًٕعت
 .انطالثٛخ، ٔٔضع إعالٌ عٍ انهمبء ٔأخز تٕلٛعبد انطالة انحضٕس

 األعجٕع انثبنث
ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *

ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 
 انمغى ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

 يششف انمغى*
 يششف حذح اإلسشبد* 
انًششذ األكبدًٚٙ نكم *

 يدًٕعخ

 

 ٔتٕصٚع "الئحخ انذساعخ ٔاالختجبساد"تمذٚى يحبضشح إسشبد أكبدًٚٙ تتعهك  ثـ ،
 .دنٛم انطبنت انًغتدذ ٔانُششاد ٔانًطٕٚبد

 األعجٕع انغبدط
ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *

ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 
 انمغى ٔيُغك األَشطخ ثبنكهٛخ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ 

 يع يششف انمغى
 

 عٍ طشٚك  تمذٚى يحبضشح تتعهك ٘تفعٛم ثشَبيح اإلسشبد انٕلبئٙ ٔاإلًَبئ 
 "االعتعذاد اندٛذ نالختجبساد ٔطشق انًزاكشح"ثـ

 األعجٕع انغبدط
ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *

ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 
 انمغى ٔيُغك األَشطخ ثبنكهٛخ

 يششف انمغى*
 يششف ٔحذح اإلسشبد* 

 
 

  انتأكذ يٍ عمذ االختجبساد انشٓشٚخ األٔنٗ ثًٕاعٛذ يُبعجخ ٔيشاعبح عذو
انتعبسع ثُٛٓب نٛتًكٍ انطالة يٍ االعتعذاد ثشكم يُبعت يًب ُٚعكظ عهٗ 

 .لذساد انتحظٛم ثظٕسح إٚدبثٛخ

 
تمشٚجًب األعجٕع )

لجم  (انغبثع
االختجبساد انشٓشٚخ 
األٔنٗ ثأعجٕع عهٗ 

 األلم 

ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *
ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 

انمغى ٔأعضبء ْٛئخ انتذسٚظ 
 ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك 

يع يششف انمغى 
ٔأعضبء ْٛئخ انتذسٚظ 
 ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

 

  ٍٚتفعٛم ثشَبيح اإلسشبد اندًعٙ عٍ طشٚك عمذ نمبء يع انطالة انًتعثش
، ٔانتعشف عهٗ أعجبة انتعثش (تغزٚخ ساخعخ )ثبالختجبس انشٓش٘ األٔل 

 .ٔيحبٔنخ ٔضع حهٕل نزنك ٔيتبثعخ تُفٛزْب

 
تمشٚجًب األعجٕع )

األعجٕع  (انثبيٍ
انالحك نالختجبساد 

 انشٓشٚخ األٔنٗ 
 

ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ 
ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 

انمغى ٔأعضبء ْٛئخ انتذسٚظ 
 ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ 

 يع يششف انمغى
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 النشاط
 

 مالحظات المشزف الجهة المنفذة تاريخ التنفيذ

  تفعٛم ثشَبيح اإلسشبد انفشد٘ عٍ طشٚك عمذ نمبء فشد٘ ثبنطبنت انًتعثش
 .نًتبثعخ تمذٚى انخذيخ اإلسشبدٚخ  نّ ٔيغبعذتّ

األعجٕع انالحك 
نالختجبساد انشٓشٚخ 

 األٔنٗ 

ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *
ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 
 انمغى ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ يع 

 يششف انمغى
 

  انتأكذ يٍ عمذ االختجبساد انشٓشٚخ انثبَٛخ ثًٕاعٛذ يُبعجخ ٔيشاعبح عذو
انتعبسع ثُٛٓب نٛتًكٍ انطالة يٍ االعتعذاد ثشكم يُبعت يًب ُٚعكظ 

 .عهٗ تحظٛم انتعهى ثظٕسح إٚدبثٛخ

 (تمشٚجًب األعجٕع انعبشش)
لجم االختجبساد انشٓشٚخ 
 انثبَٛخ ثأعجٕع عهٗ األلم 

ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *
ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 

انمغى ٔأعضبء ْٛئخ انتذسٚظ 
 ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع 
يششف انمغى ٔأعضبء ْٛئخ 

انتذسٚظ ٔانًششذٍٚ 
 األكبدًٍٚٛٛ

 

  ٍٚتفعٛم ثشَبيح اإلسشبد اندًعٙ عٍ طشٚك عمذ نمبء يع انطالة انًتعثش
،ٔانتعشف عهٗ أعجبة انتعثش (تغزٚخ ساخعخ )ثبالختجبس انشٓش٘ انثبَٙ 

 .ٔيحبٔنخ ٔضع حهٕل نزنك

تمشٚجًب األعجٕع انثبَٙ )
األعجٕع انالحك  (عشش

نالختجبساد انشٓشٚخ 
 انثبَٛخ

ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *
ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 

انمغى ٔأعضبء ْٛئخ انتذسٚظ 
 ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ يع 

 يششف انمغى
 

 

  انتأكذ يٍ عمذ االختجبساد انُٓبئٛخ ثًٕاعٛذ يُبعجخ ٔيشاعبح عذو
انتعبسع ثُٛٓب نٛتًكٍ انطالة يٍ االعتعذاد ثشكم يُبعت يًب ُٚعكظ 

 .عهٗ تحظٛم انتعهى ثظٕسح إٚدبثٛخ

تمشٚجًب األعجٕع انثبَٙ )
األعجٕع انالحك  (عشش

نالختجبساد انشٓشٚخ 
 انثبَٛخ

ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *
ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 

انمغى ٔانكهٛبد األخشٖ 
 ثبندبيعخ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ يع 

يششف انمغى ٔيُغك 
 اندذأل ثبنكهٛخ

 

 

  انتأكذ يٍ تعجئخ ًَٕرج تمشٚش انًمشس ثعذ تظحٛح أٔساق االختجبساد
انُٓبئٛخ، ٔانعًم عهٗ يشاخعتٓب ٔيعشفخ عذد انطالة انًتعثشٍٚ 

ٔانًحشٔيٍٛ، ٔدساعخ أٔضبعٓى ٔأخز انتعٓذاد عهٛٓى إٌ ظٓش أٌ 
 .انمظٕس كبٌ َتٛدخ اإلًْبل أٔ اناليجبالح

األعجٕع األخٛش يٍ )
 + (انفظم انذساعٙ

األعجٕع األٔل ٔانثبَٙ 
يٍ انفظم انذساعٙ 

 انالحك

ٔحذح اإلسشبد األكبدًٚٙ *
ثبنكهٛخ ثبنتُغٛك يع يششف 

انمغى ٔأعضبء ْٛئخ انتذسٚظ 
 ٔانًششذٍٚ األكبدًٍٚٛٛ

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ يع 

 يششف انمغى
 

 

  اعتمجبل أعزاس انطالة انًتغٛجٍٛ عٍ االختجبساد انُٓبئٛخ، ٔدساعتٓب
ٔعشضٓب عهٗ يدهظ انٕحذح، ثى عهٗ يدهظ انمغى ٔيٍ ثى عهٗ يدهظ 

 .انكهٛخ، ٔأخز انتٕطٛخ انالصيخ حغت الئحخ انذساعخ ٔاالختجبساد

خالل أعبثٛع )
األعجٕع  + (االختجبساد

األٔل يٍ انفظم 
 انذساعٙ انالحك

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ يع 

 يششف انمغى
 

يششف ٔحذح اإلسشبد *
األكبدًٚٙ ثبنكهٛخ ثبنتعبٌٔ يع 

 يششف انمغى
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